OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest AJBW Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,
NIP: 2220920525, ul. Dzierżonia 28, 41-400 Mysłowice, zwana dalej „Administratorem”.
2. Pana/Pani dane otrzymaliśmy od Państwa podczas kontaktu w sprawie naszej oferty lub zamówienia lub w
związku z przystąpieniem do realizacji umowy.
3. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane: a. w celu zawarcia, wykonania i kontynuacji umów
na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b. w celu wykonania
ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawianie i przechowywanie
faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); c. w
celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); d. w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); e. w celu oferowania Państwu przez nas
produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a w zakresie wykraczającym w oparciu o Państwa dobrowolną
zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a); f. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia
monitoringu wizyjnego na terenie siedziby administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia
oraz pracowników (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie
wykonywana, a także później w celach realizacji obowiązków archiwizacyjnych szczególnie dokumentów
rachunkowych i podatkowych jak i innych przewidzianych przepisami prawa oraz w celach realizacji innych
obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających
z umów – przez okres przewidzianych prawem przedawnień. Zgoda na cele marketingu i inne jeśli
przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę obowiązuje do chwili jej wycofania.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych
na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. urzędy, organy administracji), a także podmioty świadczące
na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, płatnicze, prawne, informatyczne, transportowe czy też nasi inni
dostawcy, podwykonawcy lub dystrybutorzy w zakresie koniecznym do realizacji umów.
6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu ani nie
będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej. 8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do
zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, do
rozpatrzenia skarg i reklamacji

